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Deltog du i Vingens enkät för någon månad sedan? Du kan läsa mer om resultatet 

på sidan 3. 
 

Alla som svarade på enkäten deltog i lottdragningen om 3 presentkort. 
Vinnarna drogs på Vingens extrastämma 11/10 av Vingens revisor Bo Ericsson 

med hjälp av Brita och Mary Ann. 
 

Följande vann var sitt presentkort: 
 

  Solveig Eriksson, Fallvindsgatan 1 
  Kristine Flygge, Skarpnäcks Allé 43 

  Åsa Bergh, Pilotgatan 19 
 
 



 
LÖRDAG 25/11 ÄR DET DAGS FÖR INVIGNING AV NYA MILJÖRUMMET! 

 
 

Alla hushåll får en ny svart tagg till 
Miljörumsdörren. Den delas inom kort 
ut i din brevlåda. 

 
Dörren har automatisk öppning när man 

sätter taggen mot läsaren, så att alla lätt 
kan ta sig in. Arbetsgruppen Sopgruppen 
har snart kommit i mål med första etappen 

av ett långsiktigt arbete, och vi hoppas att 
det skall uppskattas av alla boende! 

 
Arbetet i gruppen kommer att gå in i en ny 
fas nu, med information till boende och 

uppföljning av funktionen i nya rummet. Vi 
kommer även att bemanna Miljörummet 

under invigningen och vid andra tillfällen 
också, för att hjälpa till att sortera rätt.  

Enklast är om man sorterar hemma innan 
man går till Miljörummet, du kan ta hjälp 
av guiden som finns på Stockholm vatten 

och avfalls hemsida (adress nedan).  
Förhoppningen är att alla boende skall 

kunna njuta av att källsortera i ett rent och 
fräscht miljörum.  
 

Det är viktigt att vi boende tar vårt ansvar 
och hjälps åt med att sortera rätt, och hålla 

rent efter oss själva på golvet. Det är också 
viktigt att respektera att vitvaror, möbler, 
färg, byggmaterial, bildelar, miljöfarligt 

avfall inte får slängas i miljörummet! Det 
finns kärl till allt, inget får hamna på 

golvet!  
 
Vi har ett avtal med entreprenören Stena 

Recycling idag, och de har själva sagt upp 
avtalet för att deras kostnad skenar iväg 

för att boende i Skarpnäck inte sorterar 
rätt. Om vi inte skall få stora 
kostnadsökningar för tömning av 

miljörummet, så måste sorteringen bli 
mycket bättre samt att bara rätt avfall 

hamnar där.  
 
Allt annat avfall kan man åka med till 

Högdalens eller Östbergas 
återvinningscentraler, och en del 

miljöfarligt avfall kan lämnas på Ica eller till 
mobila miljöstationen som kommer till 
Pilottorget några gånger om året (adress 

nedan). De flesta leverantörerna tar  
 

 

kylar, frysar, möbler mm, vid leverans av 

det nya. 
 
Jag vill tacka alla boende som respekterat 

stängningen av gamla grovsoprummet, och 
inte lagt avfall i nya entrégången. Och ett 

stort TACK till er som alltid gör ert bästa 
för att sortera rätt. 
 

Är du intresserad av att hjälpa till med 
vår strävan för ett trevligt Miljörum? Vi 

behöver hjälp med bl.a. nya idéer och 
bemanning av Miljörummet. Kontakta 
Sopgruppen på adress:  

sopor@vingen.com 
 

Trevligt Källsorterande! 
Per Samuelsson 

Miljöansvarig i Vingen 
 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-

och-atervinning/sortera-dina-

sopor/privatkund/sortera-dina-

sopor/sopsortering-a-o/ 

 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-

och-atervinning/har-lamnar-du-dina-

sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-

miljostationen/ 

 
 

GRINDAR 
Grindarna på Skarpnäcks Allé 41,43, 45, 
Pilottorget 3 och gården Styrspaken (mot 

Skarpnäcksgången) kommer att monteras 
20 november – 1 december. 

Grindarna är försedda med kodlås och är 
avsedda för de blå taggarna.  
 

För att kodlåsen ska fungera kommer det 
att grävas för kablar från fastigheten och ut 

till grindarna. Arbetet med grävning 
påbörjas inom kort. 

 
Maila gärna dina synpunkter till 
grindgruppen: grindar@vingen.com 

Arbetsgruppen för grindar/ Brita Zellhann, 
Per Samuelsson, Göran Vogel 

 
 

FRÅN  1 DECEMBER NY KOD TILL 
SAMTLIGA GRINDAR: 
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VINGENS EXTRASTÄMMA 

 
Vid Vingens extrastämma 11/10 

antogs stadgeförslaget för andra 
gången. Beslutet var enhälligt. Nu 

har stadgarna skrivits på och är på 
väg till Bolagsverket för 

registrering. Därefter kommer de 
att läggas ut på vår hemsida. 

 
SOMMARENS ENKÄT 
 

Hjärtligt tack till alla som svarade på 
enkäten som delades ut med 

Flygbladet i augusti. 160 hushåll 
svarade. Det är lite drygt 30% av alla.  
 

Första frågan gällde inställningen till 
grindar på våra gårdar. Det har ju 

tyvärr visat sig nödvändigt att sätta 
upp grindar vid vissa ingångar till våra 

gårdar. Hela 72% tycker att grindar är 
bra och 60% att det känns tryggare 
med grindar. Kommentarerna till 

frågan har varit såväl positiva som 
negativa, ingen vill ju egentligen ha ett 

samhälle där vi tvingas låsa in oss. Vi 
kan ju lugna alla med att grindar 
endast sätts upp där det finns ett 

verkligt behov och efter mycket 
eftertanke. 

 
Andra frågan handlade om 
elladdplatser i garaget. Inga boende 

har f n elbil men många (69%) kunde 
tänka sig någon gång i framtiden att 

skaffa elbil om det fanns möjlighet att 
ladda den hemmavid. 
 

Tredje frågan gällde informationen från 
styrelsen till alla boende. 92% läser 

Flygbladet och nästan lika många läser 
anslag i trapphuset (88%).  Drygt 50% 
hämtar sin information på hemsidan.  

På frågan om hur man vill ha sin 
information, var det 90% som ville  

 

behålla Flygbladet, 80% anslagen, 
53% hemsidan och 36% boendemöten. 
I kommentarerna var det en del som 

föreslog att Flygbladet skulle skickas ut 
med epost. Svaret till det är att f n är 

det för många som inte har dator och 
därför är det inte möjligt. Vi håller på 
att undersöka vilka andra möjligheter 

som finns till en digital lösning så man 
kan kombinera olika lösningar. En sak 

som är viktig för styrelsen att veta är 
att när vi lägger Flygbladet i brevlådan 
till varje hushåll så vet vi att alla har 

fått den information vi vill lämna. Sen 
är det upp till de boende om de läser 

den…… 
 
Sista frågan handlade om 

gårdsgrupperna och hur väl man 
känner till dom. 35% känner mycket 

väl till dom, 20% inte alls. 30% deltar i 
gårdens aktiviteter, 56 % inte alls. 

Gårdsgruppsfunktionen har ju inte 
existerat så väldigt länge så vi får 
grupperna lite tid att etablera sig. Delta 

gärna i de aktiviteter som är. Snart är 
det december, då är det väl dags för 

glögg runt grillen? 
 
 

 
SENIORKLUBBENS MEDLEMMAR 

 
Glöm inte anmäla dig till Pubafton 
tisdagen 21 november och till den 

traditionella Jultallriken onsdag 13 
december. 

Anmälan om deltagande till Pubafton 
senast 15 november och jultallriken 6 
december görs till  
Astrid Gimhed, tel 0723091322 

eller Hans Svärd på 
hanssvard@hotmail.com. 

Välkomna! 
 

Seniorklubbens styrelse och 
Trivselklubb 

mailto:hanssvard@hotmail.com
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Vingens nya miljörum invigs lördagen  

25 november kl. 11–16 
 
 

Plats: i garaget, med ingång från ny entré till vänster om garageinfart. 

 

Vi bjuder på enklare förtäring kl 12-14 
 

Sopgruppen har som tidigare informerats i Flygbladet jobbat med att 
hitta lösningar på de problem vi har haft i nuvarande grov- och 

källsorteringsrum. 
 

Vid invigningen så hjälper vi dig att sortera rätt, och du kan ställa frågor 

om källsortering. 
 

Följande förbättringar kommer bl.a. att ske: 
• Större fräschare lokal med flera fönster och fler kärl 

• Tydligare information om hur man sorterar 

• Nya öppettider alla dagar, 7.00-22.00 

• Handikappanpassat med automatisk dörröppning med tagg förenklar för alla 

som ska in i miljörummet. 

• Svårare för obehöriga att komma in i miljörummet. 

 
 

 

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA 

möbler, vitvaror, färg, byggmaterial, bildäck etc. 
 

 

DETTA KOSTAR MYCKET ONÖDIGA PENGAR FÖR FÖRENINGEN 
 

Tillsammans ska vi bli bäst på sortering! 

Varmt välkomna! 
Sopgruppen 

 
 

Maila gärna sopor@vingen.com om du har frågor eller synpunkter. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
    

 

 

 
 


